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االضىو
 انًجًٕػة

انُٕػية
انًماتهة ييؼادانذرجة

انثانثةانؼهٕواتادير فخرٖ ييالد اتإَب1

انثانثةانؼهٕوانًمصٕد ػثذ فًٓٗ ادًذ اضايّ اتحطاو2

انثانثةانؼهٕويذًذ دطيٍ اهلل ػٕض ادالو3

انثانثةانؼهٕوػهٗ يُصٕر ْاشى اتٕ ادًذ4

انثانثةانؼهٕودًاد يذًذ دًاد ادًذ5

انثانثةانؼهٕوػثذِ ػهٗ رجة ادًذ6

انثانثةانؼهٕوانثارٖ ػثذ انؼظيى ػثذ ريضاٌ ادًذ7

انثانثةانؼهٕويُذٔر يٕضٗ يذًذ انثذيغ ػثذ ادًذ8

انثانثةانؼهٕوغيث اهلل ػثذ انًطهة ػثذ ادًذ9

انثانثةانؼهٕوانشَٕٗ شثم ػهٗ ادًذ10

انثانثةانؼهٕودطيٍ ضيذ ػٕض ادًذ11

انثانثةانؼهٕويصطفٗ اهلل جاب يذًذ ادًذ12

انثانثةانؼهٕوانردًٍ ػثذ االِ ػثذ يذًذ ادًذ13

انثانثةانؼهٕوػهٗ انفحاح ػثذ يذًٕد ادًذ14

انثانثةانؼهٕويثرٔن فًٓٗ يًذٔح ادًذ15

انثانثةانؼهٕوضانى انكريى ػثذ يٕضف ادًذ16

انثانثةانؼهٕوادًذ انصادق يذًذ يذًذ اضاي17ّ

انثانثةانؼهٕويرضٗ يذًذ يذًذ اضاي18ّ

انثانثةانؼهٕويذًذ انالِ ػثذ صانخ ادًذ اضراء20

انثانثةانؼهٕوشذاجّ فحذٗ ضًير اضراء21

انثانثةانؼهٕوػيذ يذًٕد ػًر اضراء22

انثانثةانؼهٕوانفيشأٖ انجهيم ػثذ يذًذ اضراء23

انثانثةانؼهٕوػرفّ يذًذ جًؼّ اضالو24

انثانثةانؼهٕوادًذ تذٖٔ ػصاو اضالو25

انثانثةانؼهٕوضهيًاٌ انرفاػٗ ادًذ اضًاء26

انثانثةانؼهٕوصًيذِ يذًذ ادًذ اضًاء27

انثانثةانؼهٕوانفحاح ػثذ يذًذ ادًذ اضًاء28

انثانثةانؼهٕويكأٖ انطيذ انؼظيى ػثذ ضًير اضًاء29

انثانثةانؼهٕوانماضٗ يصطفٗ دطيٍ انرديى ػثذ اضًاء30

انثانثةانؼهٕوػٕض يذًذ ػهٗ اضًاء31

انثانثةانؼهٕويذًٕد خيرٖ ػهيِٕ اضًاء32

انثانثةانؼهٕوضيذ ادًذ شؼثاٌ اكراو33

انثانثةانؼهٕوضيذ ادًذ انراضٗ ػثذ االء34

انثانثةانؼهٕويُذٔر انًذطٍ ػثذ جًال انطيذ35

 االرتؼاء يٕو

 2016/5/18 انًٕافك

 صثادا انحاضؼة انطاػة

 تانجايؼة ( ب - 8 ) تًذرج

االٔنٗ انهجُة

1صفحة 
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انثانثةانؼهٕوانًُؼى ػثذ دطٍ ريضاٌ ايا36َٗ

انثانثةانؼهٕوػٕيص ضيذ يذًذ ضيذ ايم37

انثانثةانؼهٕوػهٗ انؼال اتٕ شريف ايم38

انثانثةانؼهٕوانردًٍ ػثذ ادًذ انردًٍ ػثذ ايُي39ّ

انثانثةانؼهٕواتراْيى ػهٗ ػَٕٗ ايير40ِ

انثانثةانؼهٕوانؼال ػثذ يذًذ رشذٖ انذيٍ يذٗ ايير41ِ

انثانثةانؼهٕوانطؼٕد اتٕ اييٍ يصطفٗ ايير42ِ

انثانثةانؼهٕوانمٕٖ ػثذ انذهيى ػثذ ريضاٌ ايي43ُّ

انثانثةانؼهٕوادًذ ػهٗ اضايّ اَج44ٗ

انثانثةانؼهٕوفرج انطيذ ػثذ ػسيس ايري45ٍ

انثانثةانؼهٕوانًطيخ ػثذ ضركيص يادح ايري46ُٗ

انثانثةانؼهٕوانهطيف ػثذ ضيذ دايذ ايًا47ٌ

انثانثةانؼهٕوػجالٌ يذًٕد دايذ ايًا48ٌ

انثانثةانؼهٕوجاد اهلل فرج دهًٗ ايًا49ٌ

انثانثةانؼهٕوضانًاٌ يرضٗ دًذٖ ايًا50ٌ

انثانثةانؼهٕودجازٖ اتٕ انٓادٖ ػثذ ػادل ايًا51ٌ

انثانثةانؼهٕوضيذ فريذ دطٍ انذيٍ ػًاد ايًا52ٌ

انثانثةانؼهٕواهلل ػثذ يذًذ غرية ايًا53ٌ

انثانثةانؼهٕوشهثٗ ريضاٌ يذًذ ايًا54ٌ

انثانثةانؼهٕواهلل ػثذ يذًٕد فاضم يطرٖ ايًا55ٌ

انثانثةانؼهٕويذًذ يذًذ رفؼث ايُاش56

 االرتؼاء يٕو

 2016/5/18 انًٕافك
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انثانثةانؼهٕوانخانك ػثذ انذًيذ ػثذ انخانك ػثذ ايُاش57

انثانثةانؼهٕوػهٗ يذًذ يذًٕد يذًذ ايُاش58

انثانثةانؼهٕودطٍ ضؼذ اشرف اي59ّ

انثانثةانؼهٕويؼٕض يذًٕد دطُيٍ اي60ّ

انثانثةانؼهٕوداغر ضهيًاٌ يذًذ صالح اي61ّ

انثانثةانؼهٕوَٕح اتراْيى ػًاد اي62ّ

انثانثةانؼهٕوفرغهٗ يذًٕد فحذٗ اي63ّ

انثانثةانؼهٕوضيذ يذًٕد ايم تط64ًّ

انثانثةانؼهٕويذًٕد فحذٗ جًيم تط65ًّ

انثانثةانؼهٕوراجخ دطٍ ػثذِ تط66ًّ

انثانثةانؼهٕوصارٔفيى يٕريص يجذٖ تطُث67

انثانثةانؼهٕورشاد ادًذ َادر تطُث68

انثانثةانؼهٕوزايذ يذًٕد َاصر تطُث69

انثانثةانؼهٕوانغُاو اتراْيى يذًذ انًُؼى ػثذ جيطير70

انثانثةانؼهٕوانرديى ػثذ يذًذ انْٕاب ػثذ جٓاد71

انثانثةانؼهٕوجادرش اهلل فرج ايهيا جٕرج72

انثانثةانؼهٕوضٕيهى اياو يذًذ ضؼذ دثيث73ّ

انثانثةانؼهٕوادًذ يذًذ انطيذ دط74ٍ

انثانثةانؼهٕواتراْيى يذًذ يذًذ ػادل دطي75ٍ

انثانثةانؼهٕودايذ ادًذ اييٍ يذًذ دًذ76ٖ

انثانثةانؼهٕوانُجار دًسِ جًيم دُا77ٌ

انثانثةانؼهٕوانًٕنٗ ػثذ انًؼثٕد ػثذ يذًذ دُا78ٌ

انثانثةانؼهٕوجاد دُفٗ ضيذ دػاء79

انثانثةانؼهٕويذًذ صادق انجٕاد ػثذ دػاء80

انثانثةانؼهٕوانًؼطٗ ػثذ درٔيش يذًٕد دػاء81

انثانثةانؼهٕوكايم ػثذِ شيث َؼيى دياَا82

انثانثةانؼهٕوادًذ انؼسيس ػثذ رتيغ ديُا83

انثانثةانؼهٕوريضاٌ اتراْيى صاتر ديُا84

انثانثةانؼهٕوادًذ فريذ يذًذ راي85ٗ

انثانثةانؼهٕويذًذ انردًٍ ػثذ ضياء راَا86

انثانثةانؼهٕويذًذ خير دطيٍ راَيا87

انثانثةانؼهٕودطٍ دطيٍ يذًذ راَيا88

انثانثةانؼهٕوانذًيذ ػثذ ريضاٌ يذًذ رتاح89

انثانثةانؼهٕوانثاضط ػثذ انًمصٕد ػثذ يذًذ رداب90

انثانثةانؼهٕويذًذ انذيٍ َصر يذدث رداب91

 االرتؼاء يٕو

 2016/5/18 انًٕافك
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انثاَيّ انهجُة
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انثانثةانؼهٕواهلل ػثذ دًسِ زكريا رشا92

انثانثةانؼهٕويذًذ ضانى ػٕدِ ضانى رشا93

انثانثةانؼهٕواتراْيى دطٍ اهلل ػثذ رشا94

انثانثةانؼهٕويذًذ يٕضف يذًذ رشا95

انثانثةانؼهٕوانؼال اتٕ انغُٗ ػثذ خهف ريضا96ٌ

انثانثةانؼهٕوانذذيذٖ جالل اتراْيى ريٓاو97

98

 ػثذ دطيٍ انردًٍ ػثذ دطُيٍ ريٓاو

انثانثةانؼهٕوانْٕاب

انثانثةانؼهٕوػيذ انًُؼى ػثذ ضيذ ريٓاو99

انثانثةانؼهٕوضيذ يذًذ يُصٕر ريٓاو100

انثانثةانؼهٕوػهٗ ضهطاٌ اضًاػيم زيُة101

انثانثةانؼهٕولُأٖ يذًذ انفحاح ػثذ زيُة102

انثانثةانؼهٕويذًذ يذجٕب ضؼيذ ضار103ِ

انثانثةانؼهٕوػثذِ انهطيف ػثذ انردًٍ ػثذ ضار104ِ

انثانثةانؼهٕوانثذرأٖ ػٕض ضهيى يذًذ ضار105ِ

انثانثةانؼهٕوانًمصٕد ػثذ ػثاش انطثغ ضان106ٗ

انثانثةانؼهٕويذًذ زْراٌ جالل ضان107ٗ

انثانثةانؼهٕواهلل جاب نطفٗ انردًٍ ػثذ ضان108ٗ

انثانثةانؼهٕوطّ ادًذ ػهٗ ضذر109

انثانثةانؼهٕوشؼثاٌ يحٕنٗ يرزٔق ضذر110

انثانثةانؼهٕودطٍ فًٓٗ دطٍ ضؼاد111

انثانثةانؼهٕوػهٗ ادًذ ضيذ ضؼيذ112

 االرتؼاء يٕو

 2016/5/18 انًٕافك

 صثادا انحاضؼة انطاػة

 تانجايؼة ( ج - 8 ) تًذرج

انثاَيّ انهجُة
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انثانثةانؼهٕويذًذ دطٍ ضاليّ ضًاح113

انثانثةانؼهٕودطاَيٍ يذًٕد اَص ضًير ضًر114

انثانثةانؼهٕوانشٕرتجٗ اتراْيى صثذٗ ضًر115

انثانثةانؼهٕواتراْيى يذًذ يذًذ صالح ضًر116

انثانثةانؼهٕواتراْيى انذيٍ َٕر يذًذ ضًر117

انثانثةانؼهٕويذًذ يذًذ انكريى ػثذ ضًي118ّ

انثانثةانؼهٕواهلل ػثذ انذهيى ػثذ ادًذ ضٓير119

انثانثةانؼهٕوػهٗ انًُؼى ػثذ يذًذ ضٕزا120ٌ

انثانثةانؼهٕوانغرتأٖ خهيم ػهٗ شرتات121

انثانثةانؼهٕويذًذ اتراْيى شٕلٗ شرٔق122

انثانثةانؼهٕودطيٍ انردًٍ ػثذ كًال شري123ٍ

انثانثةانؼهٕويذًذ انطًيغ ػثذ انماضى اتٕ شيًاء124

انثانثةانؼهٕوادًذ دطٍ ثاتث شيًاء125

انثانثةانؼهٕوتطيَٕٗ شؼرأٖ دطيٍ شيًاء126

انثانثةانؼهٕوانهطيف ػثذ انطالو ػثذ انُثٗ ػثذ شيًاء127

انثانثةانؼهٕوػطيّ دضٕلٗ ػطيّ شيًاء128

انثانثةانؼهٕويرضٗ ػيذ يذًذ شيًاء129

انثانثةانؼهٕودطيٍ انؼسيس ػثذ يذًذ صفاء130

انثانثةانؼهٕوانطيطي ػًر انذضٕلٗ اتراْيى ايٓاب صفي131ّ

انثانثةانؼهٕوانٓادٖ ػثذ يذًٕد اهلل ػثذ يذًذ انذكيى ػثذ132

انثانثةانؼهٕوانذيٍ ػهى انذًيذ ػثذ انرديى ػثذ انذًيذ ػثذ133

انثانثةانؼهٕوضيذ ػهٗ ضيذ انردًٍ ػثذ134

انثانثةانؼهٕوانٓجيٍ انؼسيس ػثذ يذًذ انؼسيس ػثذ135

انثانثةانؼهٕوػساو انفحاح ػثذ دطٍ انفحاح ػثذ136

انثانثةانؼهٕوانثاب فحخ انمادر ػثذ انذًيذ ػثذ انمادر ػثذ137

انثانثةانؼهٕوغًرٖ يذًذ دطٍ اهلل ػثذ138

انثانثةانؼهٕويذًٕد دُفٗ خانذ اهلل ػثذ139

انثانثةانؼهٕوفضم انْٕاب ػثذ انشيخ اتراْيى انْٕاب ػثذ140

انثانثةانؼهٕوانذاتٗ ػٕاد يذًذ ػثير141

انثانثةانؼهٕويصطفٗ انؼسيس ػثذ يصطفٗ ػالء142

انثانثةانؼهٕوادًذ ػهٗ ادًذ ػهياء143

انثانثةانؼهٕوادًذ انًُؼى ػثذ ضؼيذ ػًاد144

انثانثةانؼهٕوػًر يذًذ ػًر َاجٗ ػًر145

انثانثةانؼهٕويذًذ تكرٖ ضؼيذ فؤاد146

انثانثةانؼهٕوضيذ َظير فرج فاج147ٍ

 االرتؼاء يٕو

 2016/5/18 انًٕافك
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انثانثةانؼهٕوػثًاٌ ػهٗ دطٍ فاط148ًّ

انثانثةانؼهٕويذًٕد انرديى ػثذ انفحاح ػثذ فاط149ًّ

انثانثةانؼهٕوغرية جًؼّ شثم يذًذ فاط150ًّ

انثانثةانؼهٕواهلل ػثذ يذًذ يذًذ يذًذ فاط151ًّ

انثانثةانؼهٕوجثريم تذٖٔ دًيذِ فرج152

انثانثةانؼهٕواهلل ػثذ ػهٗ يذًٕد كاييهيا153

انثانثةانؼهٕوػهٗ يذًذ انًُؼى ػثذ كري154ًّ

انثانثةانؼهٕويذًذ خهيم كًال كري155ًّ

انثانثةانؼهٕويذيٗ ضيذ يذًذ نث156ُٗ

انثانثةانؼهٕويذًذ ضذيٍ ػهٗ نًياء157

انثانثةانؼهٕوانصافٕرٖ ضهيًاٌ َادٖ ياجذ158ِ

انثانثةانؼهٕوفرج صثذٗ اشرف يادَٔا159

انثانثةانؼهٕولشطّ اهلل فرج يثرٔن انطيذ يثرٔن160

انثانثةانؼهٕويذًذ ضيذ جًال يذًذ161

انثانثةانؼهٕواتراْيى انجاردٗ دطُٗ يذًذ162

انثانثةانؼهٕوضانًاٌ يرضٗ دًذٖ يذًذ163

انثانثةانؼهٕوانغفار ػثذ يذًذ رزق يذًذ164

انثانثةانؼهٕويصطفٗ ادًذ ضيذ يذًذ165

انثانثةانؼهٕودطٍ ػهٗ شفيك ضيذ يذًذ166

انثانثةانؼهٕواتراْيى يذًذ طّ يذًذ167

انثانثةانؼهٕويذًذ انصغير ػادل يذًذ168

 االرتؼاء يٕو

 2016/5/18 انًٕافك
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انثانثةانؼهٕونثية انطؼيذ انذًيذ ػثذ يذًذ169

انثانثةانؼهٕودطٍ فًٓٗ ػهٗ يذًذ170

انثانثةانؼهٕوزْراٌ ادًذ فحذٗ يذًذ171

انثانثةانؼهٕواتراْيى يذًٕد يذًذ يذًذ172

انثانثةانؼهٕوانصياد كًال ادًذ يذًٕد173

انثانثةانؼهٕوتذراٌ يطأع اضًاػيم يذًٕد174

انثانثةانؼهٕويذًٕد دسيٍ دطٍ يذًٕد175

انثانثةانؼهٕويذًٕد ادًذ رفؼث يذًٕد176

انثانثةانؼهٕوػًيش انشٓيذ ػثذ يٕضف يذًٕد177

انثانثةانؼهٕوانؼسيس ػثذ دطُٗ شذاجّ ير178ِٔ

انثانثةانؼهٕوادًذ انذًيذ ػثذ ػايذ ير179ِٔ

انثانثةانؼهٕودافظ دطٍ ػصاو ير180ِٔ

انثانثةانؼهٕويذًذ ضيذ انذيٍ َٕر ياْر ير181ِٔ

انثانثةانؼهٕويذًذ يذًٕد يذًذ ير182ِٔ

انثانثةانؼهٕوانصثٕر ػثذ يذًذ يذًذ يصطف183ٗ

انثانثةانؼهٕويذًذ دايذ جًال يؼحس184

انثانثةانؼهٕوانذجار يذًذ يذًذ ضؼيذ اهلل ي185ُّ

انثانثةانؼهٕوانطيذ فًٓٗ يذًذ اهلل ي186ُّ

انثانثةانؼهٕودطاَيٍ اتراْيى دطيٍ ي187ُٗ

انثانثةانؼهٕوانثالٗ ػثذ ادًذ انثالٗ ػثذ ي188ُٗ

انثانثةانؼهٕوفٕدِ رياض اهلل فحخ ي189ُٗ

انثانثةانؼهٕودطيٍ يٕضٗ يذًذ يٕض190ٗ

انثانثةانؼهٕوانخٕنٗ يذًذ ػالء ييرْا191ٌ

انثانثةانؼهٕوانذًيذ ػثذ انحٕاب ػثذ انذًيذ ػثذ َادر192

انثانثةانؼهٕودطٍ تخيث ضيذ َثيه193ّ

انثانثةانؼهٕوخطاب ػهٗ يذًٕد َجالء194

انثانثةانؼهٕوتشير يذًذ جاتر َريي195ٍ

انثانثةانؼهٕويُصٕر اهلل ػثذ ػادل َريي196ٍ

انثانثةانؼهٕوانثذيٕٖ انحٕاب ػثذ ػٕض َط197ًّ

انثانثةانؼهٕوانجهيم ػثذ طغياٌ ضًير َغى198

انثانثةانؼهٕواضًاػيم يذًذ يذيٗ َٓه199ّ

انثانثةانؼهٕويصطفٗ ادًذ انذيٍ ػصاو َٕرا200

انثانثةانؼهٕوانًجيذ ػثذ ٔديذ ػصاو َٕرا201

انثانثةانؼهٕويذًذ اضًاػيم يذًذ َٕرا202

انثانثةانؼهٕودًٕدِ انطؼيذ انؼسيس ػثذ َٕر203ِ
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انثانثةانؼهٕوددرٔج ػهٗ انفحاح ػثذ دطُٗ َٕرْا204ٌ

انثانثةانؼهٕويذًذ ضريغ اتٕ انُثٗ ػثذ ْان205ّ

انثانثةانؼهٕودطٍ ػهٗ يذًٕد ْان206ّ

انثانثةانؼهٕويصطفٗ يذًذ ػطيّ ادًذ ْث207ّ

انثانثةانؼهٕوَسالٖٔ يذًٕد شؼثاٌ ْث208ّ

انثانثةانؼهٕوػُارِ يذًذ يذًذ ْث209ّ

انثانثةانؼهٕودطٍ انطؼذَٗ يصطفٗ ْث210ّ

انثانثةانؼهٕوػاير انؼفيفٗ انذًيذ ػثذ ْذ211ٖ

انثانثةانؼهٕوانذافظ ػثذ تطيَٕٗ تذرٖ ْذير212

انثانثةانؼهٕوفرج يذًذ يذًٕد ُْذ213

انثانثةانؼهٕويذًذ زيذ اتٕ صالح ْياو214

انثانثةانؼهٕوػجًٗ يذًٕد ػصًث ْياو215

انثانثةانؼهٕوػُاَٗ جاتر ػُاَٗ ْياو216

انثانثةانؼهٕوانشُأٖ يذًذ يذًذ ادًذ ٔضاو217

انثانثةانؼهٕواتراْيى انطيذ اتراْيى ٔالء218

انثانثةانؼهٕويذًذ انطيذ جًيم ٔالء219

انثانثةانؼهٕوضيذ ادًذ دياب ٔالء220

انثانثةانؼهٕوانٕرداَٗ انجيذ ػثذ يذًٕد ٔالء221

انثانثةانؼهٕوانمهشٗ انؼظيى ػثذ يذًٕد ٔالء222

انثانثةانؼهٕودطٍ ضؼذ رضا ياضًي223ٍ

انثانثةانؼهٕوػثًاٌ يذًذ فيصم ياضًي224ٍ

انثانثةانؼهٕويذًذ ُْيذٖ يذًذ يطري225ّ

 االرتؼاء يٕو

 2016/5/18 انًٕافك

 صثادا انحاضؼة انطاػة

 تانجايؼة ( ب - 9 ) تًذرج

انراتؼة انهجُة

8صفحة 


